
 
Twee Factor Authenticatie instellen (2FA) 
zowel voor macbook en Windows 
 
Waarom deze handleiding? In de strijd tegen almaar toenemende 
cybercriminaliteit is het invoeren van 2FA tegenwoordig een vereiste. Zoals de 
term al doet vermoeden is 2FA een combinatie van vormen van identificatie. Het 
gebruik van alleen een wachtwoord is onveilig. Een extra slot op de deur is dus 
noodzakelijk. 

Wat als ik het niet doe? De stappen zijn verplicht om toegang te krijgen tot de 
nieuwe digitale omgeving van Stad & Esch. 

Is het veel werk? Nee, met een paar handelingen die hieronder uitvoerig worden 
beschreven, stel je 2FA in. 

Schrik niet, als je binnen het netwerk van school werkt, wordt er niet gevraagd om 
telkens dubbel authenticatie in te loggen (behalve op de eerste schooldag 9 
januari). 

Iedereen is bekend met de ‘gewone’ wachtwoord-authenticatie. Om de extra 
verificatiemethode te kunnen gebruiken, moet je wachtwoord eerst ingesteld zijn. 
Deze handleiding laat zien hoe dat moet. 

 
Let op!  
Afwisselend moeten er instructies uitgevoerd worden op de mobiele telefoon en 
computer. 
 

(  Bij instructies met dit symbool, heb je je mobiele telefoon nodig. 

: Bij instructies met dit symbool heb je je laptop nodig. 

  



Instellen van de Twee Factor Authenticatie 

Tijdens de eerste keer inloggen op de VOMEO Microsoft 365 omgeving (voorheen 
Office 365 genaamd) zullen de stappen voor het instellen automatisch getoond 
worden. 

  : 
Open een browser (bijvoorbeeld Safari of Edge) en ga naar 
https://office.com en klik daar op ‘Aanmelden’. 

 

  : 
Vul daar je nieuwe VOMEO e-mailadres in en klik op ‘Volgende’. 

 

  : 
Vul je wachtwoord in en klik op ‘Aanmelden’. 
 



 

  : 
Er verschijnt een scherm waarin om meer informatie wordt gevraagd. Klik 
op ‘Volgende’. 

 
 
 



  : 
 Volg de instructies zoals hieronder gemeld.  

 

  ( 
Dus op de mobiele telefoon! Download eerst de Microsoft Authenticator 
app vanuit de Google play store of App Store  

      
Let op: Microsoft is onderstreept want er zijn nog een aantal andere 
authenticatie apps beschikbaar die hier erg op lijken. 
 

  : 
Als het downloaden gelukt is klik dan pas (op de Computer) op ‘Volgende’. 

  (   
Doe dus nog even niks met de app! 



  : 
Klik in het Uw account veilig houden-venster op ‘Volgende’. 

 

  : 
Er verschijnt nu een venster met een QR-code welke gescand gaat worden 
met de Microsoft Authenticator app. Let op! Klik nog NIET op ‘Volgende’! 

 



  ( 
Open de Microsoft Authenticator app op je telefoon en tik op het plus-teken 
om een account toe te voegen. 

 

  ( 
Tik op ‘Werk- of schoolaccount’ en vervolgens op ‘QR-code scannen’. 

 

  ( 
Als er gevraagd wordt om toestemming om de camera te mogen gebruiken 
stem daarmee dan in. 



  ( 
Scan de QR-code: 

  

  ( 
Het account is nu toegevoegd in de Microsoft Authenticator app 

 
 

  : 

Klik nu op ‘Volgende’ in het QR-code scherm op de PC. Deze kan een beetje 
verscholen zitten. 



 

  : 

De nieuwe aanmeldmethode wordt getest in de volgende stap. 

 
 



  ( 

 

  : 

Na het goedkeuren op de telefoon wordt er op de computer een melding 
getoond dat de aanmeldpoging goedgekeurd is. Klik op ‘Volgende’. 

 

  : 
Een overzicht van de instellingen wordt getoond. Klik op ‘Gereed’. 

 



Inloggen op Microsoft 365 zonder verbinding met het 
schoolnetwerk 

 

  : 

Open een browser (bijvoorbeeld Edge) en ga naar https://office.com en klik 
daar op ‘Aanmelden’. 

 

  : 

Bij het inloggen op de Microsoft 365 omgeving zal voor locaties buiten 
school voortaan om goedkeuring gevraagd worden. 

 

  ( 
Goedkeuring geven voor de aanmelding: 

 



  : 
Na het geven van de goedkeuring ben je aangemeld 

 
 

Inloggen op Microsoft 365 via het schoolnetwerk 

  : 
Open een browser (bijvoorbeeld Edge) en ga naar https://office.com en klik 
daar op ‘Aanmelden’. 

 



  : 
Vul daar je nieuwe VOMEO e-mailadres in en klik op ‘Volgende’. 

 

  : 
Vul je wachtwoord in en klik op ‘Aanmelden’. 

 

  : 
Je bent aangemeld 



 
 

Hulp nodig? 
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze handleiding? Klop dan gerust bij de 
servicedesk aan of neem contact op met hen via servicedesk@stadenesch.nl. 


